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Koliko otrok je v družini? (n = 61)
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Izobraževanje na daljavo - starši

Otroci obiskujejo: (n = 61)

Možnih je več odgovorov

Kako samostojni so otroci za šolsko delo na daljavo? (n = 61)

Možnih je več odgovorov
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Kje potrebujejo otroci največ spremljanja oz. pomoči? (n = 61)

Možnih je več odgovorov

Q4f_text Q4 (Drugo: )

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

ne potrebuje pomoci 1 2% 25% 25%

otrok nekaj obveznosti ni opravil ( to je

bilo 2krat 3krat in so me učitelji

opozorili, jaz pa njega dalje.

1 2% 25% 50%

včasih moji šolarji potrebujejo samo

pogovor in občutek, da niso sami v tem.

šola na daljavo jim sicer ne povzroča

velikih težav, vendar jim je ljubši

običajen pouk v šoli.

1 2% 25% 75%

koliko pa vi razlagate učne snov?

nekateri predmeti sploh nimajo

predavanj...nič! nula!

1 2% 25% 100%

www.1ka.si 3



Izobraževanje na daljavo - starši

Veljavni Skupaj 4 7% 100%

Manjkajoči -2 (Preskok (if)) 57 93%

Skupaj 57 93%

SKUPAJ 61 100%

Približno koliko časa dnevno vam vzame delo in spremljanje otrok za šolo pri izobraževanju na daljavo? (n = 61)
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Kakšna je časovna razporeditev dela za šolo doma? (n = 61)

Se vam zdi, da je šolskih obremenitev: (n = 61)
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Katere tehnične pripomočke uporabljajo otroci za delo na daljavo? (n = 61)

Možnih je več odgovorov

Dostopnost tehničnih pripomočkov (računalnik/tablica/telefon): (n = 61)
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Katero opremo bi še potrebovali? (n = 2)

Kakšna je internetna povezava? (n = 61)
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Kako se znajdete v orodjih ARNES spletne učilnice? (n = 61)

Kaj menite o pogostosti zoom videokonferenčnih klicev? (n = 61)
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Bi nam želeli še kaj sporočiti?

Q14 Bi nam želeli še kaj sporočiti?

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

otroci ves dopoldne zabijejo pred

compi, cele popoldneve pa rešujejo

vaše naloge!!! kot da drugega dela ni na

svetu kot ta pofukana šola!!! nazaj v

šolo!!! takoj!!! a je to jasno!!!

1 2% 4% 4%

mogoče bi na področju telovadbe,

potrebovali otroci , ob lepem vremenu

in okoliščinah, kakšen tek, sprehod, vaje

v naravi, itd, , ter da s posnetkom s

telefona dokaže opravljeno nalogo.

1 2% 4% 8%

glede izvedb sportnih dni npr., bi bilo

smiselno, da jih imajo vsi otroci na isti

dan, drugace je res nemogoce uskladiti

delo doma, solanje in se dejavnost na

prostem, saj en otrok ne more biti sam

doma, medtem ko prvega spremljamo

na sportnem dnevu zunaj oz. obratno.

kot sola bi to res morali upostevati.

1 2% 4% 12%

učiteljice v 5.r. se zelo trudijo in

pripravljajo bogata gradiva. odlična sta

filmčka športnih pedagogov. tudi

učiteljica za gum učencem pošilja zelo

zanimive stvari.

1 2% 4% 15%
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otrok, ki je v 8.razredu, ima premalo

zoom-ov in delajo premalo, ko bodo

prišli v šolo, bodo imeli vse teste

naenkrat, sedaj ocenjevanja nimajo in

bo težko vse razporediti in se naučiti

1 2% 4% 19%

zavedamo se, da situacija ni lahka niti

idealna in da se učitelji trudijo po

najboljših močeh. pri nas opažamo, da

je največji problem v (ne)motivaciji in

(de)koncentraciji. menim, da je večjo

zagnanos moč doseči z izvirnimi

nalogami, ki zahtevajo uporabo

domišljije in tudi telesne aktinosti.

1 2% 4% 23%

vsem učiteljem najlepša hvala! jaz

osebno sem na robu zmogljivosti, ker je

vse to poleg vsakodnevne službe. zelo

težko je. hvala in srečno vsem!

1 2% 4% 27%

nisem zadovoljen???? 1 2% 4% 31%

šolskih obveznosti je preveč samo pri

predmetih, ki niso najbolj pomembni

(se opravičujem, ne želim biti žaljiv do

kogarkoli). vem tudi, da učitelji želijo s

tem otroke sprostiti, razbremeniti...

(npr. likovna umetnost), vendar otroci

tega ne jemljejo na ta način, za njih je

to samo dodatna obveznost, nekaj, kar

morajo nujno opraviti. glede zoom

srečanj pa je moje mnenje takšno... če ...

1 2% 4% 35%
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zahteve se zelo razlikujejo od šole do

šole.
1 2% 4% 38%

pogresam povratne informacije na

opravljene in oddane naloge.
1 2% 4% 42%

večina učiteljev je zelo neodgovornih in

si ne zaslužijo svoje plače. v treh

mesecih niso imeli niti 1

videokonference. napšejo nekaj stavkov

za nalogo, otroci dobijo linke za

gledanje filmčkov, ni jim potrebno

oddajati naloge, ne preverja se znanja.

danes, 28.12. sem izvedela, da eden od

otrok ni oddal nalog za prve tri tedne

pouka. hallo, kje je bila med tem

učiteljica? zakaj mi to javi ...

1 2% 4% 46%

nic 1 2% 4% 50%

najbolj me moti to, da se nalog otrok ne

pregleduje. sploh ne vsi učitelji. važna

jim je samo oddaja. ni komentarjev o

napakah, slabo narejenih nalogah.....

vem, da ocenjevanje ni bilo zaželjeno,

vedat so ravno zato otroci tudi manj

zainteresirani za delo. težko si

predstavljam, kako poteka delo v

družinah, kjer starši ne znajo in ne

morejo pomagati, ker pri nas nam

obema šolanje otrok ...

1 2% 4% 54%

www.1ka.si 11



Izobraževanje na daljavo - starši

skrbi nas le, kako bo s pridobivanjem

ocen, ker se bo nabralo preveč snovi

naenkrat.

1 2% 4% 58%

odprite šole in omogočite otrokom

dostojno izobraževanje saj oni niso krivi

za zaprtje. psihično ste jih popolnoma

uničili in naredili nepopravljivo škodo.

1 2% 4% 62%

plačajte nas ker opravljamo delo

namesto učiteljev
1 2% 4% 65%

zelim vam sporociti da ta sola na

daljavo nikakor ni primerna za otroke

osnovnih sol.sami otroci potrebujejo

razlago ucitelja.pri nas se je pokazalo

da ta sola na daljavo nikakor ne vpliva

na otroka dobro.preutrujeni so,pocasi

postajajo psihicno nestabilni.vsak dan

mirimo otroke primer moja hcera vsak

dan joka in komaj pomirim v vecernih

urah.ker se tezje uci in potrebuje

dodatno razlago porabi ...

1 2% 4% 69%

ne 1 2% 4% 73%

pohvala gospe zonik, ki vsak dan izvaja

pouk preko zooma. otrokom poleg

razlage snovi omogoča tudi da se vidijo,

poklepetajo...martin komaj čaka to

druženje. mislim, da je bilo šolanje na

daljavo dobro organizirano, ne more pa

nadomestiti šolanja v šoli. lp

1 2% 4% 77%
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otroci v drugi triadi bi lahko imeli pouk

tako kot v šoli, kakšno uro manj. torej

zaporedje ur in predavanj kot v šoli.

1 2% 4% 81%

šola atl je verjetno v vrhu, kar se tiče

predavanj! ampak v negativnem

pomenu! tako malo predavanj preko

zooma kot jih ima vaša šola, jaz ne

najdem primerjave! katastrofa od šole.

na ta način niste učitelji, ampak

ocenjevalci! žalostno od vodstva, da se

tako obnaša! če se temu lahko reče

vodstvo? sam iskreno sem razočaran! in

ko bodo posledice, ne pripišite vse

epidemiji, ker ona ...

1 2% 4% 85%

v danih okoliščinah menim, da delate

po svojih najboljsih močeh. edino kar

me skrbi, je nivo znanja pri otroku pred

vstopom v srednjo šolo, saj je malo

preverjanj in ocenjevanj. res upam, da

se bo pouk na vseh stopnjah v

naslednjem letu prilagodil posledicam

šolanja na daljavo zaradi covida, saj v

resnici nihče ni kriv ali odvovoren za to.

ne učitelji, ne otroci in ne starsi.

1 2% 4% 88%

ga.uršula kavar se izjemno trudi za

učence in ji gredo vse pohvale.
1 2% 4% 92%
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za hčerko, ki obiskuje 8.razred se mi zdi

nesprejemljivo, da se tehnične

predmete kot so fizika, kemija uči sama

doma,.., in da je za naravoslovni

predmet povabljen na online sejo vseh

5 razredov hkrati. mislim, da pomoč

potrebujejo učitelji, ne pa otroc. tako

kot je urnik, tako bi morali biti odprta

online predavanja preko zoom

tehnologije, ms teams,... in udeležba

otrok obvezna. druga ...

1 2% 4% 96%

vsi učitelji se zelo trudijo tako z

razlagami kot ppt in

videokonferencami. posebna pohvala

gre tudi razredničarki, ki se zelo trudi za

nas in za naše otroke. pogrešamo pa to,

da bi otroci imeli povratno informacijo

o tem koliko znajo, kje je še potrebno

delo, vaje in učenje.

1 2% 4% 100%

Veljavni Skupaj 26 43% 100%

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 35 57%

Skupaj 35 57%

SKUPAJ 61 100%
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